Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim
2019 rok
I. Sieć biblioteczna
W 2019 r. sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie
uległa zmianie. W dalszym ciągu z powodu trudności lokalowych zawieszona jest filia
biblioteczna w Płóczkach Górnych oraz 3 punkty biblioteczne podległe tej filii –
w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórzu.
Sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski przedstawia się
następująco:
• Biblioteka główna z Oddziałem Dziecięco-Młodzieżowym,
• 6 filii wiejskich (w tym jedna zawieszona).
W strukturze PiMBP w Lwówku Śl. znajduje się także DZIAŁ PROMOCJI INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ I REGIONALNEJ w skład którego wchodzą: Punkt Informacji
Turystycznej oraz Placówka Historyczno-Muzealna.
II. Czytelnictwo
We wszystkich bibliotekach publicznych w 2019 r. stan czytelnictwa przedstawiał się
następująco:

Ilość czytelników ogółem
Ilość wypożyczeń ogółem
Odwiedziny
Ilość informacji

2019 r.
1942
58949
28672
3662

W omawianym okresie sprawozdawczym na zmniejszenie się stanu czytelnictwa w gminie
Lwówek Śląski miał wpływ następujące czynniki:
➢ braki kadrowe wśród pracowników merytorycznych biblioteki,
➢ remont w budynku w Sobocie, podczas którego Filia była nieczynna,
➢ inwentaryzacje księgozbiorów w filiach bibliotecznych:
Dział Udostępniania dla dorosłych,
Filia nr 6 w Sobocie, które na czas inwentaryzacji były zamknięte,
➢ absencja pracowników spowodowana zwolnieniami chorobowymi zwłaszcza
w placówkach jednoosobowych.

W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski
czytelnictwo w 2019 r. przedstawiało się następująco:
Biblioteka

Aktywni

Odwiedziny w

Informacje

1

poszczególnych
bibliotekach

czytelnicy

PiMBP (Ratusz)
Oddział Dz.-Mł.
Chmielno
Kotliska
Sobota
Rakowice Wlk.
Niwnice
Razem:

814
444
154
182
87
152
109
1942

udzielone w
poszczególnych
bibliotekach

10519
7176
3939
2124
778
2572
1564
28672

1158
1231
149
354
144
453
173
3662

Powyższa tabela przedstawia ilość aktywnych czytelników w poszczególnych placówkach
bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz ilość odwiedzin i informacji
udzielonych w bibliotekach. W zestawieniu tym nie została ujęta filia nr 4 w Płóczkach
Górnych ponieważ jej działalność jest zawieszona z powodu braku lokalu.

Biblioteka

Wypożyczenia w
poszczególnych
placówkach
ogólnie

Wypożyczenia
na zewnątrz
książki

w tym w rozbiciu na:
Wypożyczenia Wypożyczeni
na miejscu
a na miejscu
książki
czasopism

Wypożyczenia
zbiory
specjalne

PiMBP(Ratusz)

32862

28632

2272

1703

255

Oddział Dz.-Mł.

6011
5426
4719
1061
6868
2002
58949

3499
3227
3507
767
5080
1455
46167

1810
1524
292
130
307
321
6656

247
595
857
78
1371
226
5077

455
80
63
86
110
0
1049

Chmielno
Kotliska
Sobota
Rakowice Wlk.
Niwnice

Razem:

W okresie sprawozdawczym ilość wypożyczonych pozycji (na zewnątrz i w systemie
prezencyjnym) średnio na jednego czytelnika wynosi 2,5.
W 2019 r. zarejestrowanych zostało 1942 aktywnych czytelników na terenie Gminy i Miasta
Lwówek Śląski. Są to osoby korzystające ze zbiorów i usług biblioteki centralnej, Oddziału
Dziecięco-Młodzieżowego oraz filii bibliotecznych usytuowanych na terenach wiejskich.
Struktura aktywnych czytelników Bibliotek na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski
podzielona według wieku:
Według
wieku

do lat 5

Ogółem –
87
1942

6 – 12 lat

13–15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60 lat

Powyżej 60 lat

352

127

133

96

427

343

377
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Struktura aktywnych czytelników Bibliotek na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski
podzielona według zajęcia:
Według
zajęcia
Ogółem –
1942

Osoby
uczące się

Osoby
pracujące

Pozostali

690

648

604

Analizując strukturę czytelników ze względu na wiek wynika, że dzieci do lat 5 stanowią
4,48% wszystkich czytelników naszych placówek, 6 – 12 lat to 18,13% czytelników,
młodzież 13 – 15 lat to 6,54% i 16 – 19 lat to 6,85%. Osoby dorosłe w wieku 20 – 24 lata
stanowią 4,94 % ogółu czytelników, a od 25 – 44 lat to 21,99%, od 45 – 60 lat to 17,66%.
Osoby, które ukończyły 60 lat stanowią 19,41% czytelników. Analizując czytelników ze
względu na zajęcie największą grupę stanowią osoby uczące się – 35,53%, kolejną grupą są
pozostali (czyli dzieci nieobjęte edukacją przedszkolną i szkolną, emeryci oraz osoby
niezatrudnione) – 31,10% oraz osoby pracujące – 33,37%.
III. Oferta usługowa
Warsztat informacyjny
Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mają do
dyspozycji warsztat informacyjny w postaci bazy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego
Aleph, katalogów i kartotek - bibliograficznych, zagadnieniowych i tekstowych. Czytelnicy
mają możliwość korzystania z usług kserograficznych – w Czytelni dla Dorosłych Działu
Udostępniania oraz we wszystkich filiach bibliotecznych.
Użytkownicy biblioteki w roku sprawozdawczym mieli możliwość korzystania ze stanowisk
komputerowych z dostępem do Internetu: w Czytelni dla Dorosłych Działu Udostępniania,
w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz
we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski – w Chmielnie,
Kotliskach, Sobocie, Rakowicach Wielkich i Niwnicach.
W 2019 r. ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało łącznie 2484
użytkowników. W poszczególnych placówkach kształtuje się to następująco:
Dział Udostępniania
Mobilna Pracownia Komputerowa (zajęcia)
Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
Filia nr 1 w Chmielnie
Filia nr 3 w Kotliskach
Filia nr 6 w Sobocie
Filia nr 7 w Rakowicach Wielkich
Filia nr 8 w Niwnicach
Punkt Informacji Turystycznej

288
181
746
337
254
141
322
159
56
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Biblioteka udostępnia również zbiory specjalne – tj. zbiory audiowizualne (audiobooki,
filmy), gry. W roku sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie gminy skorzystali
z 1049 jednostek z tej grupy zbiorów, z czego ze zbiorów audiowizualnych wypożyczono na
zewnątrz 299 jednostek inwentarzowych, na miejscu użytkownicy biblioteki wypożyczyli 750
zbiorów specjalnych.
IV. Realizacja projektów
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 2019
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna rokrocznie bierze udział w Programie
Wieloletnim pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Udział w Programie obejmuje
dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W br. lwówecka biblioteka
również złożyła wniosek o przyznanie dotacji finansowej w wysokości 8.300,00 zł, co
wraz z wkładem własnym w wysokości 12.450,00 zł obejmuje kwotę 20.750,000 zł.
Celem całości Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach
publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu
liczby czytelników bibliotek publicznych.

„Legimi na Dolnym Śląsku”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim, obecnie wraz z 39
bibliotekami publicznymi Dolnego Śląska, włączyła się w realizację projektu pn. „Legimi
na Dolnym Śląsku”, uzyskując tym samym dostęp do ok. 20.000 e-booków. Czytelnicy
lwóweckiej biblioteki mają możliwość dostępu do nowości m.in. z dziedziny beletrystyki,
literatury faktu i innych kategorii udostępnianych przez portal Legimi.com. E-książki
dostępne w tzw. abonamencie czytelnicy mogą czytać na wielu urządzeniach, np.
smartfonach, tabletach, komputerach, czytnikach. Warunkiem korzystania z zasobów w/w
platformy jest uzyskanie kodu, dostępnego w lwóweckiej bibliotece. Koszt licencji
w roku sprawozdawczym wyniósł 2200,00 zł, co pozwoliło na wykorzystanie przez
czytelników biblioteki 199 999 stron tekstu dostępnych publikacji.
„Lwówecka Biblioteka Cyfrowa”
Kontynuacja zawartego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku
Śląskim a Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicą
Karkonoską Porozumienia, mającego na celu podjęcie aktywnej współpracy w zakresie
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zachowania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska poprzez digitalizację wybranych
przez lwówecką Bibliotekę zbiorów regionalnych i upowszechniania ich na platformie
Cyfrowy Dolny Śląsk w kolekcji „Lwówecka Biblioteka Cyfrowa”. Porozumienie zawarte
zostało 28 stycznia 2016 r. Projekt Cyfrowy Dolny Śląsk ma na celu zabezpieczenie
i szeroko pojętą popularyzację dóbr kultury Dolnego Śląska. Pracami w ramach tworzenia
„Lwóweckiej Biblioteki Cyfrowej” zajmuje się Placówka Historyczno-Muzealna oraz
Dział Udostępniania PiMBP w Lwówku Śl. Obecnie na platformie w zasobie Lwówecka
Biblioteka Cyfrowa opracowano i udostępniono 158 jednostek inwentarzowych.
Dyskusyjne Kluby Książki
Przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim działają dwa
Dyskusyjne Kluby Książki: DKK dla dorosłych „Chochlik” (Dział Udostępniania) oraz
DKK dla dzieci ni młodzieży „Spod Lady” (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy).
W ramach Klubu lwówecka biblioteka ma możliwość organizowania spotkań autorskich
dofinansowywanych przez Instytut Książki w Warszawie.
22 marca odbyło się spotkanie z Kazimierzem Kiljanem, dziennikarzem i autorem
książek. Podczas spotkania zaprezentowany został monodram „Jesienią w Nałęczowie”
w wykonaniu Heleny Owsiak. 20 maja odbyło się spotkanie z Anną SzwykowskąMichalską, bohaterką książki Doroty Combrzyńskiej-Nogala pt. „Syberyjskie przygody
Chmurki”. 12 września biblioteka gościła Danutę Sadownik, która promowała swoją
najnowszą książkę „A teraz co?”. Gościem Lwóweckiej Biblioteki był również Maciej
Hen, spotkanie odbyło się 16 listopada 2019 r., znany autor promował swoją najnowszą
książkę „Deutch dla średnio zaawansowanych”.
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Program „Równać Szanse 2018”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała dofinansowanie
w wysokości 8.500,00 zł (całość zadania 12.300,00 zł, przy wkładzie własnym
w wysokości 3.800,00 zł) na realizację projektu „Kryminalne zagadki Lwówka
Śląskiego”. W/w projekt realizowany był w ramach Programu „Równać Szanse 2018”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży. Projekt rozpoczął się w styczniu 2019 r. i realizowany był do dn. 7 września
2019 r. przez kilkunastoosobową grupę młodzieży. Celem programu jest podniesienie
kompetencji społecznych młodzieży. Tematem przewodnim zrealizowanego projektu
„Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego” jest nagranie filmu o tematyce kryminalnej,
którego główna akcja rozgrywa się na terenie miasta oraz w jego najbliższych okolicach.

Lokalne Fora Programu Równać Szanse 2018 I etap
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała dofinansowanie
w wysokości 4.991,00 zł (całkowity koszt zadania 6.021,00 zł, przy wkładzie własnym
w wysokości 1.030,00 zł) na organizację Lokalnego Forum pn. „Wpływ środowiska na
udział i zaangażowanie młodzieży w życie publiczne”. Forum zorganizowane zostało
3 października 2019 r. w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Celem Forum było zdiagnozowanie sytuacji młodzieży, barier związanych z ich
pochodzeniem z małej miejscowości, a tym samym omówienie możliwości, zasobów i
oferty lokalnego środowiska adresowanej do młodych ludzi. Do udziału w Forum
6

zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych organizacji działających na rzecz młodzieży,
przedstawiciele władz lokalnych, szkół i instytucji kultury z terenu powiatu lwóweckiego,
instytucji współpracujących z młodzieżą, rad sołeckich, klubów sportowych, lokalni
przedsiębiorcy, a także przedstawiciele Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

„Z książką na walizkach”
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku
Śląskim w dniu 07 czerwca zorganizował spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel,
muzykiem, pedagogiem, autorką książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej
i historycznej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
w ramach XVI edycji akcji pn. „Z książką na walizkach”, która w tym roku odbywała się
pod hasłem „Polska na szóstkę”. Ideą w/w akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży przez wybitnych twórców literatury dziecięcej, ilustratorów i wydawców.
Partnerstwo dla książki
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku
Śląskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.400,00 zł (całkowity koszt zadania
10.500,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 2.100,00 zł) na realizację projektu pn.
„Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych”. Projekt współfinansowany jest ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
„Partnerstwo dla książki”. Projekt realizowany był od kwietnia do października 2019 r.,
wzięło w nim udział 533 osoby. Na projekt „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier
bibliotecznych” składały się następujące działania: Escape Room – pokój zagadek
„Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki”; analogowa gra miejska „Zagadki Lwówka
Śląskiego”; gra miejska z wykorzystaniem ActionTracka; podchody rodzinne; Spotkanie
z autorem powieści sensacyjno- przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw
i szkół przetrwania - Krzysztofem Petkiem.
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WzMOCnij Swoje Otoczenie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział
w konkursie pn. „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne. Na realizację projektu pn. „Mobilna Pracownia Multimedialna”
lwówecka biblioteka otrzyma dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł, w ramach
której kupionych zostało 8 zestawów komputerowych (laptop, myszki, słuchawki, torby).
Celem projektu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śl. jest
stworzenie Mobilnej Pracowni Multimedialnej, w ramach której kupionych zostało
8 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt zapewnił niezbędną bazę sprzętową do
przeprowadzania zajęć skierowanych dla seniorów, młodzieży i dzieci. W październiku
ruszył kurs komputerowy skierowany do osób w wieku 50+.
Warsztaty odbywają się w dwóch grupach , w których uczestniczy łącznie
15 osób, liczba odbytych spotkań wynosi 18 (jedno spotkanie trwa ok 2 godzin). W miarę
potrzeb komputery udostępniane są czytelnikom biblioteki do pracy indywidualnej.
Wykorzystywane są na zajęciach przez pracowników Biblioteki, m.in. do
przeprowadzenia lekcji bibliotecznych skierowanych do młodzieży nt. wykorzystania
nowych technologii, hejtu oraz funkcjonowania bibliotek cyfrowych.
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Od grudnia z pracowni komputerowej korzysta grupa uczestników realizująca moduł
5 warsztatów komputerowych dla 16 osobowej grupy seniorów (każde ze spotkań trwa
po 5 godzin). Dzięki temu, że baza sprzętowa biblioteki wzbogaciła się o nowoczesna
pracownie multimedialną przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne z jej
wykorzystaniem. W zajęciach komputerowych łącznie uczestniczyło 25 osób. Komputery
udostępniane są czytelnikom do indywidualnej pracy w Bibliotece głównej 49 osób
(okres 01.11. – 17.12.2019 r.).

Kodowanie w bibliotece – II edycja
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wzięła udział w projekcie
pn. „Kodowanie w bibliotece – II edycja”, który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek
2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, za
pośrednictwem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym celem
projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym sprzętu służącego do nauki kodowania
oraz wiedzy na temat podstaw programowania w celu organizacji zajęć o tej tematyce,
a także promowanie wizerunku biblioteki publicznej, jako instytucji zapewniającej dostęp
do twórczo realizowanej edukacji uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci
i młodzież w szkołach. W ramach w/w konkursu lwówecka biblioteka otrzymała trzy
tablety, trzy gry edukacyjne Scottie Go!, trzy roboty Photon wraz z akcesoriami: matą
edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle do podłączenia
Photona (łączna wartość otrzymanego sprzętu wyniosła 2.740,92 zł). Sprzęt wykorzystany
został przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy podczas ferii zimowych i wakacji do
organizacji cyklu zajęć pod wspólnym tytułem „Akademia Kodowania”.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim otrzymała od Urzędu
Gminy i Miasta Lwówek Śląski dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł na realizację
zadania pn. „Akademia kodowania”. W/w środki pozwoliły na zakup edukacyjnych
klocków Lego oraz tabletu, które wykorzystane zostaną podczas wakacyjnych warsztatów
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w Akademii Kodowania realizowane były podczas ferii
zimowych w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP w Lwówku Śl. W pierwszym
tygodniu ferii (29.01-01.02.2019 r.) w zajęciach wzięło udział 45 osób. Głównymi
tematami było: kodowanie offline, dyktando graficzne, Scotty Go! Oraz Photony.
W drugim tygodniu ferii (07-09.02.2019 r.) odbyły się warsztaty „Harry Potter Coding
Kit. Wstęp do programowania dla dzieci” prowadzone przez programistę Mateusza
Kruszewskiego, w których wzięły udział 72 osoby. Podczas wakacji warsztaty odbywały
się w bibliotecznych filiach wiejskich w Chmielnie, Rakowicach Wielkich, Kotliskach,
Sobocie i Niwnicach (22-26.07.2019 r.) oraz Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym
w Lwówku Śl. (26-29.08.2019 r.). Uczestnikami było 78 osób, a głównym tematem zajęć
były klocki Lego Mindstorms oraz Photony. W trakcie lekcji bibliotecznych dla szkół,
realizowanych w ramach zaplanowanych zajęć szkolnych wzięło udział 27 osób,
a w spotkaniu z Seniorami 9. Warsztaty prowadzone były przez pracowników biblioteki
lwóweckiej Michalinę Horbanowicz, Weronikę Wojno i Anielę Pacuszkę. Łącznie na
realizację zadania wykorzystano 40 godzin.

V. Zbiory biblioteczne
W omawianym okresie sprawozdawczym wszystkie biblioteki publiczne położone na terenie
Gminy i Miasta Lwówek Śląski wzbogaciły się o 1355 woluminy na kwotę 25 581,14 zł,
w tym:
z zakupu
872 książki na kwotę 19 905,17 zł:
z darów od czytelników
483 książki, na kwotę 5 675,97 zł.
W okresie sprawozdawczym Biblioteka kupiła 48 jednostki inwentarzowe zbiorów
specjalnych na kwotę 989,76 zł
W maju br. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim złożyła do
Biblioteki Narodowej wniosek na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych do
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bibliotek”. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniesie 8 300,00 zł, która pozwoliła na
wzbogacenie
księgozbiorów
bibliotek
o
pozycje
beletrystyczne
i popularnonaukowe, w tym zbiory regionalne, które cieszą się dużym zainteresowaniem
czytelników.
Poniżej przedstawiona została struktura księgozbioru we wszystkich placówkach Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim, stan na 31 grudnia 2019 r.
Księgozbiór ogółem
80715 na kwotę 737150,48 zł
W tym: literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
16763
literatury popularnonaukowej dla dzieci
3459
literatury pięknej dla dorosłych
32929
literatury popularnonaukowej dla dorosłych 27564
Przybyło ogółem
1355 na kwotę 25581,14 zł
W tym: literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
443
literatury popularnonaukowej dla dzieci
106
literatury pięknej dla dorosłych
625
literatury popularnonaukowej dla dorosłych
181
Ubyło ogółem
354 na kwotę 11603,29 zł
W tym: literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
1
literatury popularnonaukowej dla dzieci
0
literatury pięknej dla dorosłych
26
literatury popularnonaukowej dla dorosłych
327
318 woluminów na kwotę: 11289,87 zł zostało wycofanych w 2019 r. z księgozbioru Działu
Udostępniania dla dorosłych PiMBP w Lwówku Śląskim na podstawie wypowiedzianego
porozumienia powiatowego z 2003 r. Od grudnia 2019 r. Biblioteka nie pełni zadań biblioteki
powiatowej.
Inwentaryzacja księgozbioru:
Ilość
Termin inwentaryzacji:

2
01.07.2019 – 20.12.2019 r. (Dział Udostępniania)
15.04.2019 – 30.06.2019 r. (Filia w Sobocie)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim oraz podległy jej Oddział
Dziecięco-Młodzieżowy i wszystkie filie biblioteczne posiadają również bogatą ofertę
czasopism.
W 2019 r. liczba tytułów wyniosła:
̶ Czasopisma prenumerowane: 22
Prenumerata obejmuje następujące tytuły: Cogito, Victor Gimnazjalista, Gazeta
Wyborcza, Gazeta Wrocławska, Biblioteka w Szkole, Poznaj swój kraj, Poznaj świat,
Świerszczyk, Focus poznać i zrozumieć świat, Polityka, Wprost, Agora, Bibliotekarz,
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Nowiny Jeleniogórskie, Sudety, Dobre rady, Kumpel, Poradnik domowy, Przyjaciółka,
Victor junior, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Instytucji Kultury, Biblioteka Publiczna,
Kurier Lwówecki.
Dodatkowo w oparciu o artykuły z czasopism lokalnych przygotowywana jest bibliografia
regionalna, a także prowadzona jest kartoteka tekstowa obejmująca swym zakresem teren
Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
VI. Zatrudnienie
W bibliotekach publicznych położonych na trenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wg stanu
na dzień 31.12.2019 r., zatrudnionych jest 16 pracowników w 14,25 etatów.
Jeden z pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śl. w okresie
sprawozdawczym przebywał do końca października na urlopie macierzyńskim.
W związku z tym, że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim w roku
poprzednim brała udział w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet I Osoby młode na rynku pracy. Działanie
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lwóweckim (III)”
zatrudniała stażystów, do 17 stycznia 2019 r. był zatrudniony dodatkowy pracownik na pół
etatu w Punkcie Informacji Turystycznej w Lwówku Śląskim.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim w roku sprawozdawczym
brała udział w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza i Edukacja Rozwój Priorytet I Osoby młode na rynku pracy i zatrudniała 1 stażystę na
stanowisku: pracownik Punktu Informacji Turystycznej (od 17.06.2019 r. do 16.10.2019 r.).
Po zakończonym stażu został zatrudniony pracownik na pół etatu do 22.01.20120 r.
W okresie sprawozdawczym Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śl. była
organizatorem praktyk zawodowych dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śl. (od 06.05. – 17.05.2019 r.).
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim ponadto zatrudnia
pracowników na umowy cywilno-prawne do obsługi informatycznej, specjalistę od BHP,
biuro rachunkowe oraz umowy zlecenia: woźny w Niwnicach, palacz pieca c.o. w Filii
bibliotecznej w Chmielnie - sezonowo.
VII. Działalność kulturalno-oświatowa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim została nagrodzona
w konkursie na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii
Logika. Portal CzasDzieci.pl, pragnąc pomóc w wyborze najlepszej oferty edukacyjnorozrywkowej dla dzieci wyłonił organizatorów wydarzeń w 6 kategoriach konkursowych,
które opierają się na koncepcji inteligencji wielorakich opracowanej przez H. Gardnera. Są to
odpowiednio: Kategoria JĘZYK – odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej,
Kategoria LOGIKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji logicznej/matematycznej, Kategoria
SZTUKI WIZUALNE – odpowiada rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej, Kategoria
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MUZYKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji muzycznej, Kategoria RUCH – odpowiada
rozwijaniu inteligencji ruchowej, Kategoria PRZYRODA – odpowiada rozwijaniu inteligencji
przyrodniczej. Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl. został nagrodzony
w kategorii LOGIKA, za organizację Escape Room "Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki",
zdobywając statuetkę Złotych Słoneczników 2019.

W 2019 r. w bibliotekach na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzone były:
1. Stałe formy organizacyjne:
• inscenizacje, przedst. teatralne
il. członków – 18, spotkań – 12, przedstawienie – 1
• Koła zainteresowań:
plastyczne
il. członków – 17, spotkań – 19
DKK
il. członków – 12, spotkań – 7
2. Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej (m.in. lekcje biblioteczne, wycieczki do
biblioteki, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem
internetu)
uczestników – 718, spotkań – 64
Temat: „Książka moim przyjacielem” – wycieczka do biblioteki, „Kubuś Puchatek” zapoznanie dzieci z bohaterami książki A.A. Milne, „Bajki robotów” - zajęcia na
podstawie S. Lema, zajęcia z wykorzystaniem Photonów i Kahoota, Wiatr w literaturze –
spotkanie w bibliotece, Zadania Świętego Mikołaja – zajęcia dla przedszkolaków, Zima
z wyobraźnią, Wakacyjne popołudnia z książką, Zajęcia z robotami Photon i Lego,
„Z kwiatka na kwiatek” – warsztaty na podstawie książki „Pszczoły” Piotra Sochy,
„Drzewa” – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki Piotra Sochy pt.
„Drzewa”, Czytanie na bajkowym dywanie – zajęcia z cyklu Cała Polska Czyta
Dzieciom, Bajkowe Koty- Dzień Kota, Magia Baśni rozkwita, gdy się dzieciom czyta –
Pani Wiosna, Witajcie w naszej bajce…, Letnie spotkania z książką…, Bajkowe
wierszyki, Jak korzystać ze zbiorów biblioteki?, Katalog elektroniczny – jak znaleźć
potrzebną książkę?, Porozmawiajmy. Proszę! – zajęcia czytelnicze w ramach akcji
„Nieoczywista układanka Polska” – Hejt, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
Chochlik.
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3. Spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi, promocje książek
uczestników – 790, spotkań – 16
Z: Krystyną Skwarkowską, Maciejem Gorzyckim i Arturem Mądrackim, Anną
Szwykowską-Michalską, Krzysztofem Petkiem, Maciejem Henem, Joanną Lamparską,
Przemysławem Semczukiem, Danutą Sadownik (2 spotkania), Agnieszką Garbiec,
Kazimierzem Kiljanem, Joanną Małoszczyk, Tomaszem Sekielskim, Anną Komstą,
Władysławem Kozakiewiczem, Anną Czerwińską-Rydel.
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4. Konkurs czytelniczy
uczestników – 49, ilość – 2
Temat: Czy znasz te baśnie? – konkurs czytelniczy.
Temat: Wielka Liga Czytelników – konkurs czytelniczy o charakterze ogólnopolskim,
koordynowanie etapu powiatowego

5. Wystawy
uczestników – 125, spotkań – 3
Tematy: „Ład-nie-Ład 2.0” Mariusz Dragan (fotografia), wernisaż prac Joanny
Małoszczyk „Złodzieje motyli” (malarstwo), „Ekspresja” Aleksandry Sip (rysunek)
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6. Imprezy okolicznościowe
uczestników – 523, spotkań – 22
Temat: Dzień Kobiet (2 spotkania), Bajkowe spotkanie karnawałowe – pożegnanie ferii
(2 spotkania), Spotkanie przy choince – wspólne śpiewanie kolęd, Piknik biblioteczny –
przyjaciele biblioteki dzieciom, Mikołajki wśród książek, Światowy Dzień Pluszowego
Misia (2 spotkania), Pracownia wielkanocnego zajączka, Narodowe Czytanie,
Odjazdowy Bibliotekarz w Niwnicach, Zabawa choinkowa, Noc Bibliotek, Zajęcia dla
dzieci (warsztaty plastyczne i kulinarne).

7. Inne imprezy (festyny, warsztaty, koncerty) uczestników – 3262, spotkań – 270
Temat: Warsztaty rękodzielnicze, Rajdy krajoznawcze: Ustronie – Górniki, Zamek
Grodziec, Szlakiem Napoleona; Wyjazd integracyjny do teatru „Okno na parlament”,
Koncert fortrpianowo-smyczkowy: Karnawałowy taniec na strunach, Dzień Filmowy,
Wyjazd do kina na film: „Ciemno prawie noc”, Wizyta studyjna młodzieży z siostrzanego
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projektu z Wieruszowa w ramach Programu RS 2018, Wyjazd do Bram Czasu (w ramach
Programu RS 2018), Warsztaty fotograficzne z Mariuszem Draganem RS 2018,
Akademia kodowania – Zajęcia w czasie ferii zimowych i na wakacjach, Escape Room –
pokój zagadek „Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki”, Analogowa gra miejska pt.
„Legendy Lwówka Śląskiego”, Gra mobilna: „Lwówek Śląski w telefonie” z użyciem
aplikacji ActionTrack, Gra „Od ziarenka do bochenka” z użyciem aplikacji ActionTrack,
Uroczyste zakończenie projektu „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych”,
Grupa zabawowa (zajęcia dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną), Spotkania grupy
uczestniczącej w projekcie Równać Szanse 2018 (organizacyjne, nagrywanie filmu,
opracowanie scenariusza), Wyjazd integracyjny członków DKK Chochlik w Góry
Izerskie, Wyjazd do teatru „Cudowna terapia”, Wyjazd na Nocne zwiedzanie Zamku
Czocha, Uroczyste zakończenie projektu Programu RS „Kryminalne zagadki Lwówka
Śląskiego”, Zajęcia komputerowe dla osób 50+, Warsztaty komputerowe – Seniorzy
w Grze, Warsztaty plastyczne Decoupage „Od przedszkolaka do seniora”, Warsztaty
kulinarne Smaki Świata, Biblioteka Malucha Zaprasza, Zima z wyobraźnią – ferie zimowe
(zajęcia), Warsztaty fotograficzne, Harry Potter Coding Kit: Wstęp do programowania dla
dzieci – zajęcia prowadzone przez programistę Mateusza Kruszewskiego, Tradycyjna gra
terenowa „ Podchody” z udziałem lwóweckich harcerzy, Wyjazd integracyjny członków
DKK Chochlik do Wrocławia, Udział w paradzie „Poszukiwaczy Skarbów” podczas XXII
LLA, Warsztaty plastyczne „Kreatywne lato …: Łapacze snów, Decoupage, Kamyki
i patyki, Zajęcia twórcze – pomysły i wykonanie.
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VIII. Ważniejsze imprezy biblioteczne, które odbyły się w 2019 r.
28 lutego – 10 stycznia – Oddział Dziecięco-Młodzieżowy oraz filie wiejskie na terenie
gminy Lwówek Śląski zorganizowały dla dzieci i młodzieży szereg zajęć podczas trwania
ferii zimowych, m.in. zajęcia w ramach Akademii Kodowania, zajęcia Harry Potter Coding
Kit: wstęp do programowania dla dzieci, warsztaty plastyczne, czytelnicze, itp.
15 lutego – spotkanie autorskie z Danutą Sadownik w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lwówku Śl.
7 marca – spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Filii nr 1 w Chmielnie, w trakcie spotkania
swoją twórczość zaprezentowała Krystyna Skwarkowska.
8 marca – spotkanie z okazji Dnia Kobiet pn. „Dzień Kobiet niech żyją nam w zdrowiu!”
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śl.
9 marca – wieczór autorski połączony z promocją tomiku wierszy Agnieszki Garbiec
„Którędy DROGA” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śl.
22 marca – odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Kazimierzem Kiljanem. Spotkanie
odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych „Chochlik” w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śl.
marzec - kwiecień – warsztaty filmowe z Mariuszem Draganem, w trakcie którego młodzież
stworzyła roboczy plan filmowy nagrywając jedną z najważniejszych scen filmu
projektowego z zagadką kryminalną w tle.
7 maja – uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy: Projekt BOBERHAUS, w ramach
spotkania w Sali edukacyjnej Placówki Historyczno-Muzealnej został wygłoszony wykład
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„800 lat Lwówka Śląskiego – notatki i ciekawostki historyczne” opracowany przez Doris
Baumert.
10 maja – odbyło się spotkanie autorskie oraz wernisaż prac pt. „Złodzieje motyli” Joanny
Małoszczyk w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śl.
11 maja – młodzież uczestnicząca w projekcie „Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”,
realizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śl., gościła
u siebie grupę młodzieży z Wieruszowa, która bierze udział w projekcie pn. „AnimWIER”,
realizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. W.S. Reymonta
w Wieruszowie.
17 maja – spotkanie autorskie z Joanną Lamparską w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lwówku Śl. Spotkanie autorskie sfinansowane zostało ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „My i Nasze działania w Równać
Szanse”, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
18 maja - młodzież uczestnicząca w projekcie „Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”,
realizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śl.,
zorganizowała wyjazd edukacyjny do Time Gates – Bram Czasu w Jeleniej Górze.
18 maja – Noc Muzeów w mrocznej kryminalnej atmosferze, zorganizowana przez Placówkę
Historyczno-Muzealną PiMBP w Lwówku Śl. W ramach spotkania zostały wygłoszone dwa
referaty: Przemysław Popławski: „Krwawa płakowicka tajemnica sprzed lat – zabójstwo
młynarza Knappego”, Sławomir Osiecki „Historia rodziny Rohbeck i tajemnica śmierci
Dorothei” z Pałacu Książęcego we Wleniu.
20 maja – spotkanie z Anną Szwykowską-Michalską, bohaterką książki Doroty
Combrzyńskiej-Nogala pt. „Syberyjskie przygody Chmurki”, w Oddziale DziecięcoMłodzieżowym PiMBP w Lwówku Śl.
21 – 24 maja – pokój zagadek „Tajemnica lwóweckiej bibliotekarki” – gra dla dzieci
i młodzieży, zorganizowana przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl.
w ramach projektu „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier bibliotecznych”, dofinansowanego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Partnerstwo dla książki”.
30 maja – gra miejska „Legendy lwóweckie” zorganizowana przez Oddział DziecięcoMłodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl. w ramach projektu „Zagrajmy w czytanie – festiwal gier
bibliotecznych”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w programie „Partnerstwo dla książki”.
31 maja – Dzień Filmowy zorganizowany przez młodzież uczestniczącą w projekcie
„Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”, realizowanym przez Powiatową i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śl. W ramach imprezy odbyło się spotkanie
z Przemysławem Semczukiem, który wystąpił z prezentacją pt. „Oparte na faktach – czyli jak
Bond i Borewicz zaliczyli odlot”.
31 maja – spotkanie autorskie z Przemysławem Semczukiem promujące jego najnowszą
książkę „To nie przypadek” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śl.
Spotkanie autorskie sfinansowane zostało ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach programu „My i Nasze działania w Równać Szanse”, administrowanego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Maj – czerwiec – Warsztaty kulinarne – Seniorzy 50+ smaki Polski i świata w Filii nr 3
w Kotliskach.
02 czerwca – Odjazdowy Bibliotekarz zorganizowany przez Filię nr 8 w Niwnicach.
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06 czerwca – spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim – pisarzem, dziennikarzem
i publicystą.
13 czerwca – pokaz fabularyzowanego filmu dokumentalnego: „Dolina pałaców i ogrodów”,
przygotowanego wspólnie z Ośrodkiem Kultury i sztuki we Wrocławiu
19 czerwca – spotkanie promujące książkę „Opowieści Stołu. Ze wschodu na Zachód” Anny
Komsty wzbogacone warsztatami kulinarnymi podczas których uczestnicy spotkania
wspólnie z bohaterką przygotowali chłodnik litewski wg starej rodzinnej receptury.
27 czerwca – I mobilna gra miejska „Lwówek Śląski w telefonie” zorganizowana przez
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl. w ramach projektu „Zagrajmy
w czytanie – festiwal gier bibliotecznych”, dofinansowanego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w programie „Partnerstwo dla książki”.
Lipiec – sierpień – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Oddział
Dziecięco-Młodzieżowy oraz filie biblioteczne w Chmielnie, Kotliskach, Rakowicach
Wielkich, Niwnicach.
07 lipca – odbył się Rajd z buta – jego uczestnicy wybrali się do dawnej kolonii Ustronie –
Górników. Organizatorem rajdu była Ochotnicza Straż Pożarna i Filia nr 1 w Chmielnie.
24 sierpnia – wycieczka na Zamek Grodziec zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną
i Filię nr 1 w Chmielnie.
29 sierpnia – otwarcie wystawy „Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji. Mord na
pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940–1945” oraz prelekcje: dr Boris
Böhm,
Projekt
„Zapomniane
ofiary
nazistowskiej
eutanazji”.
Mord
na pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940-1945 i Hagen Markwardt.,
Trudna pamięć o nazistowskich morderstwach na chorych, organizator Placówka
Historyczno-Muzealna.
06 września – Narodowe Czytanie pn. „Nowele Polskie”, zorganizowane przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śl.
07 września – uroczyste zakończenie projektu „Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”,
realizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śl. w ramach
Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
12 września – spotkanie autorskie z Danutą Sadownik, która promowała najnowszą powieść
„A teraz co?”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
Chochlik.
23 września – odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Zagrajmy w czytanie –
festiwal gier bibliotecznych”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w programie „Partnerstwo dla książki”.
23 września – odbyło się spotkanie z autorem powieści sensacyjno-przygodowych,
reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania Krzysztofem Petkiem.
24 – 26 września – w Filii nr 8 w Niwnicach odbyły się zajęcia na podstawie książki Piotra
Sochy pt. „Drzewa”. Prezentowana była również wystawa „Drzewa”.
27 września – odbyło się spotkanie Magdaleny Szafkowskiej „Od gotyku do modernizmu.
Fenomen architektury lwóweckiego ratusza”, organizatorem była Placówka HistorycznoMuzealna.
03 październik – I Lokalne Forum Programu Równać 2018 „Wpływ środowiska na udział
i zaangażowanie młodzieży w życie publiczne”, którego organizatorem była Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim. Projekt sfinansowany został ze środków
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Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Lokalne Fora Programu
Równać Szanse 2018 I etap, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
04 października – Filia nr 8 w Niwnicach przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Noc
Bibliotek”, która w roku sprawozdawczym odbywała się pod hasłem „Znajdźmy wspólny
język”.
07 – 11 października – „Piracki pokój zagadek” – gra dla dzieci i młodzieży, zorganizowana
przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP w Lwówku Śl.
09 października – spotkanie autorskie z Władysławem Kozakiewiczem, sportowcem,
mistrzem olimpijskim w skoku o tyczce z Moskwy z 1980 r.
13 października – wyjazd członków Dyskusyjnego Klubu Książki Chochlik w Góry Izerskie.
08 listopada – w Filii nr 8 w Niwnicach obyły się zajęcia z młodzieżą na temat Hejtu,
zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Porozmawiajmy. Proszę!”.
08 listopada – wernisaż rysunku Aleksandry Sip pt. „Ekspresja”, zorganizowany przez Dział
Udostępniania dla dorosłych PiMBP w Lwówku Śląskim.
16 listopada – gościem Biblioteki był Maciej Hen, który promował najnowszą swoją książkę
„Deutsch dla średnio zaawansowanych”. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki Chochlik.
03 grudnia – odbyły się Mikołajkowe zajęcia dla dzieci w Filii nr 7 w Rakowicach Wielkich.
04 – 10 grudnia – Oddział Dziecięco-Młodzieżowy prowadził zajęcia związane z tradycją
Świętego Mikołaja dla grup przedszkolnych.
09 grudnia – spotkanie autorskie z Rafałem Fronią pt. „Nanda Devi, Góra Szczęścia”,
członkiem RC Karpacz Karkonosze, maratończykiem, himalaistą, podróżnikiem, zdobywcą
ośmiotysięczników oraz pisarzem.
Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami (wyszczególnić formy współpracy)
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy współpracowała ze szkołami podstawowymi SP nr 2
i Master’s Academy oraz przedszkolami znajdującymi się na terenie gminy: PP nr 1, PP nr 2
i Przedszkolem Montessori Monte Jedenastka. Uczniowie i przedszkolaki uczestniczyli
w lekcjach bibliotecznych, zajęciach czytelniczych i imprezach bibliotecznych. Biblioteka
dziecięca współpracowała z Zespołem Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Warsztatem
Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim. Wychowankowie tych placówek brali udział
w analogowej grze miejskiej i Escpe Room. W roku 2019 biblioteka realizowała zajęcia
Grupy Zabawowej skierowanej dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat, w tym celu biblioteka
dziecięca podjęła współpracę z partnerami lokalnymi: Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śląskim, Wioska Piasku i Kamienia w Czaplach,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim i Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku
Śląskim. Powyższe instytucje pomogły w realizacji projektu. Sołtys wsi Sobota w zakresie
udostępnienia świetlicy i kuchni wiejskiej. Biblioteka w Chmielnie współpracuje
z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Radnym Gminy i Miasta Lwówek Śl.. Franciszkiem
Pawłowiczem, wspólnie organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi oraz rajdy
krajoznawcze. Filia biblioteczna w Niwnicach współpracuje ze SP im. J. Gielniaka
w Niwnicach organizując wspólnie Odjazdowego Bibliotekarza, Noc Bibliotek oraz lekcje
biblioteczne.
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IX. Baza lokalowa i wyposażenie (zmiany, w tym remonty, dokonane w okresie
sprawozdawczym)
Remont pomieszczeń: Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów, Gabinet Dyrektora:
Lady biurowe
2 945,54 zł
Panele podłogowe
967,18 zł
Materiały remontowe
217,12 zł
Krzesła komputerowe 6 szt. – 2 665,00 zł (Gabinet Dyrektora, Dział InstrukcyjnoMetodyczny i Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, Dział
Udostępniania Zbiorów dla dorosłych, Placówka Historyczno-Muzealna, Filia nr 8 w
Niwnicach)
Switch – 159,00 zł – wymiana uszkodzonego w Dziale Udostępniania Zbiorów dla dorosłych
Naprawa instalacji elektrycznej w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym 922,50 zł
Kątowniki do zabezpieczenia regałów w Dziale Udostępniania dla dorosłych 486,49 zł
X. Zakup sprzętu
Odkurzacz – 599,00 zł
Komputer stacjonarny – wymiana na stanowisku pracy Działu Instrukcyjno-Metodycznego,
Placówki Historyczno-Muzealnej 2 szt. – 1690,52 zł
Dyski do modernizacji komputerów (10 stanowisk) – 1420,00 zł
W ramach realizacji projektu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych:
Zestawy komputerowe (laptop, myszki, słuchawki, torby) 8 szt. – 19941,52 zł
W ramach realizacji projektu z Programu Równać Szanse:
Aparat fotograficzny – 2089,00 zł
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lwówek
Śląski 2019
Zestaw LEGO MINDSTORMS EV3 – 1172,99 zł
Tablet 10 Huawei MediaPad – 758,99 zł
XI. Wydawnictwa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim była wydawcą Kuriera
Lwóweckiego – lokalnego biuletynu społeczno – kulturalnego wydawanego w formie
miesięcznika.
W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 numery, nakład jednego numeru wynosił 400
egzemplarzy. W czerwcu Organizator podjął decyzję o zamknięciu czasopisma i dokonano
zmian w budżecie biblioteki.
XII. Realizacja zadań powiatowych
1. Przygotowanie szczegółowego sprawozdania
dotyczącego zadań powiatowych.

merytorycznego

za

rok

2018
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2. Przygotowanie szczegółowego sprawozdania merytorycznego dotyczącego
działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim za rok
2018.
3. Przygotowanie analiz opisowych dotyczących działalności Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim, w tym zadań powiatowych, na potrzeby
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
4. Przygotowanie szczegółowej analizy stanu czytelnictwa w bibliotekach gminnych
powiatu lwóweckiego w latach 2017-2018 (porównanie).
5. Prowadzenie kartoteki tekstowej obejmującej swoim zasięgiem teren powiatu.
6. Tworzenie bibliografii regionalnej w programie bibliotecznym ALEPH w oparciu
o lokalne czasopisma.
Biblioteki zrzeszone w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym uczestniczą w pracach
nad tworzeniem bazy bibliograficznej pn. „Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska”
na podstawie Porozumienia z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu
zawartego w dniu 13 czerwca 2014 r.
7. Zakup i opracowywanie zbiorów ze środków przeznaczonych na realizację zadań
powiatowych biblioteki publicznej w programie bibliotecznym ALEPH.
8. Pośrednictwo w przekazywaniu informacji i zaleceń z Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu do bibliotek gminnych funkcjonujących na terenie powiatu.
9. Wydawanie przez PiMBP w Lwówku Śl. lokalnego biuletynu społecznokulturalnego pt. „Kurier Lwówecki”, zawierającego informacje z terenu powiatu
lwóweckiego (4 nr.; styczeń-kwiecień 2019).
10. Udział instruktora powiatowego w inwentaryzacji towarów znajdujących się
w Punkcie Informacji Turystycznej oraz Placówce Historyczno-Muzealnej w styczniu
2019 r.
11. Udział instruktora powiatowego w inwentaryzacji księgozbioru filii bibliotecznej
w Sobocie.
12. Udział instruktora powiatowego w pracach porządkujących archiwum zakładowe
PiMBP w Lwówku Śl. oraz przygotowywanie dokumentacji do brakowania.
13. Zebranie pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku
Śląskim w dniu 04 marca 2019 r.
Zebranie dotyczyło m.in.
1) Analizy stanu czytelnictwa na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2018 r.;
2) Przedstawienia sprawozdania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz
planu wydatkowania środków w 2019 r.;
3) Omówienia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
4) Szkolenia z zakresu instrukcji kancelaryjnej dla pracowników lwóweckiej biblioteki.
14. Zebranie kadry kierowniczej bibliotek gminnych powiatu lwóweckiego w dniu
05 marca 2019 r. dotyczące m.in.:
1) Analizy stanu czytelnictwa w powiecie lwóweckim w 2018 r.
1. prezentacja multimedialna nt. stanu czytelnictwa w poszczególnych bibliotekach
gminnych powiatu lwóweckiego,
2. porównanie danych statystycznych z roku 2017 do r. 2016;
2) Pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań bibliotecznych, m.in.
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a) „Niepodległa” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Programy:
„Partnerstwo dla książki”, „Promocja czytelnictwa”, „Edukacja kulturalna”
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), grant „Na dobry początek”
(Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego), Kultura i
Interwencje 2019 (Narodowe Centrum Kultury), konkurs grantowy Programu
„Równać Szanse” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży), Dolnośląskie Małe Granty, Seniorzy w akcji (PolskoAmerykańska Fundacja Wolności)
3) Zagadnień dotyczących stosowania instrukcji kancelaryjnej w instytucjach kultury;
4) Ogólnej sytuacji publicznych bibliotek gminnych z terenu powiatu lwóweckiego:
a) przedstawienie działań bibliotecznych zaplanowanych na 2019 r.,
b) planowanie organizacji lokalnego forum poświęconego pracy na rzecz
młodzieży.
15. Zebranie pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku
Śląskim w dniu 17 września 2019 r.
Zebranie dotyczyło m.in.: Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
Sprawozdania z wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w okresie I półrocza 2019 r.; Analizy działań kulturalnych
podejmowanych przez PiMBP w Lwówku Śl. W okresie I półrocza 2019 r.; Planu
działań bibliotecznych na okres od września do końca grudnia 2019 r..
16. Pełnienie roli koordynatora przez instruktora powiatowego w projekcie pn.
„Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego” w ramach Programu „Równać Szanse
2018”. W grudniu 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku
Śląskim otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.500,00 zł (całość 12.300,00 zł,
przy wkładzie własnym w wysokości 3.800,00 zł) w ramach Programu „Równać
Szanse 2018 – Regionalny Konkurs Grantowy” na realizację projektu pn.
„Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”. Projekt rozpoczął się w styczniu br.
i realizowany był do końca września 2019 r.
17. 19 lutego – udział dyrektora oraz pracowników lwóweckiej biblioteki w spotkaniu
historycznym, poświęconym Dorothei Rohrbeck, które odbyło się w Pałacu
Książęcym we Wleniu.
18. 20 marca – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w spotkaniu regionalnym, które
zorganizowane zostało przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej – Książnicę Karkonoską.
19. 03 kwietnia – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki oraz pracownika Placówki
Historyczno-Muzealnej w konsultacjach dotyczących organizacji wystawy niemieckopolskiej pt. „Eutanazja i doświadczenia medyczne w szpitalu psychiatrycznym
w Płakowicach w latach: 1940-1945”. Spotkanie odbyło się w Heidenau i Pirnie.
20. 05 czerwca – udział instruktora gminnego w spotkaniu w ramach EUREX-Biblioteki
Euroregionu Nysa.
21. Udział dyrektora w Kongresie Bibliotekarzy w Bad Muskau – Niemcy.
Udział Grupy roboczej bibliotekarzy: PL, CZ, N współpracujących w ramach: Eurex
Biblioteki. Kongres poświęcony Pracy z literaturą regionalną.

24

Prezentacja referatu: Praca z literaturą regionalną w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim,
22. Pomoc merytoryczna z zakresu:
• sprawozdawczości GUS,
• pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań bibliotecznych,
• stosowania instrukcji kancelaryjnej w instytucjach kultury.
XIII. Udział bibliotekarzy w szkoleniach i konferencjach:
•

•
•

•

•

•

•

•

•

10-13 stycznia – udział instruktora powiatowego w szkoleniu dla koordynatorów, które
odbyło się w Krakowie w ramach udziału Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lwówku Śląskim w Programie „Równać Szanse 2018” i realizacji projektu pn.
„Kryminalne zagadki Lwówka Śląskiego”. Program realizowany dzięki PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży.
21 stycznia – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w szkoleniu pt. „Ocena Skutków
oraz Analiza Ryzyka w 5 krokach”. Szkolenie odbyło się w Bolesławcu.
19 lutego – udział pracowników biblioteki w szkoleniu „Animator czasu wolnego”.
Szkolenie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Lwówku
Śląskim, a zorganizowane zostało przez Animator Center.
04 marca – szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej dla pracowników Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim. Szkolenie poprowadził Wojciech
Szczerepa, pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.
Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące wymogów obowiązujących
podczas gromadzenia dokumentacji bibliotecznej oraz zagadnień archiwalnych, w tym
zasad prowadzenia archiwum zakładowego.
13 marca – udział dyrektora oraz pracowników lwóweckiej biblioteki w szkoleniu pn.
„Gra terenowa w bibliotece”, które zorganizowane zostało przez Miejską i Powiatowa
Bibliotekę Publiczną w Lubaniu.
03 kwietnia – udział instruktora gminnego w XIV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich,
które zorganizowane zostało przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza
Mikulskiego we Wrocławiu.
03 kwietnia udział dyrektora i kustosza PHM w spotkaniu miast partnerskich: Lwówek
Śląski – Heidwnau (Niemcy) uzgodnienie wspólnych działań związanych z organizacją
wystawy: Eutanazja i zbrodnie hitlerowskie w okresie II wojny światowej dokonywane w
Płakowickim szpitalu psychiatrycznym, zaplanowane na 29 sierpnia 2019r.
05 kwietnia – udział dyrektora oraz pracowników lwóweckiej biblioteki w szkoleniu
w ramach IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk
2019. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, a odbyło się w filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Jeleniej Górze.
23-24 maja – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w szkoleniu pn. „#muzealniki.
Szkolenie dla kadr instytucji kultury”, które zorganizowane zostało przez Muzeum Pana
Tadeusza we Wrocławiu”.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 maja – udział pracowników biblioteki w szkoleniu pn. „Spotkania z literaturą
i sztuką”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną
we Wrocławiu, a udział w nim wzięli moderatorzy dolnośląskich Dyskusyjnych Klubów
Książki.
04 czerwca – udział pracowników biblioteki w konferencji pt. „Rola bibliotek w XXI w.”,
która zorganizowana została przez Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze
we współpracy z Fundacją Aktywni XXI.
10 czerwca – szkolenie pracowników dotyczące obsługi aplikacji ActionTrack – Lwówek
Śląski – edukator Alina Łysak Good Boock, Wrocław.
27 czerwca – szkolenie pracowników dotyczące obsługi aplikacji ActionTrack – Lwówek
Śląski – edukator Alicja Krawczyńska Good Boock, Wrocław.
04-05 lipca – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w XIII Konferencja Bibliotek DZB.
09 września – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w Konferencji: Bibliotekarze a
potrzeby seniorów.
04-05 września – udział pracowników lwóweckiej biblioteki w Seminarium ActionTrak.
05 września – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w Seminarium ActionTrack.
26 września – udział dyrektora oraz pracowników lwóweckiej biblioteki w Konferencji
„Bibliokreacje 4” czyli biblioteka w regionie.
11-12 października – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w Kongresie Eurex
Biblioteki.
30 października – udział dyrektora oraz pracowników lwóweckiej biblioteki w szkoleniu
„Męskie czytanie – jakie książki polecać, gdy mężczyzna wkracza do biblioteki?
06 listopada – udział pracownika w XV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich.
20 listopada – udział pracownika w warsztatach „Uczymy się bawiąc – zabawy twórcze
w pracy z dziećmi”.
27 listopada – udział dyrektora oraz pracowników lwóweckiej biblioteki w szkoleniu
„Powieść kryminalna. Jakie kryminały wybierać do zbiorów biblioteki?”.
04-05 grudnia – udział pracowników lwóweckiej biblioteki w szkoleniu „MAK+ poziom podstawowy i zaawansowany”.
10 grudnia – udział dyrektora lwóweckiej biblioteki w szkoleniu dotyczącym Prawa
pracy 2019.

XIV. Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej
Placówka Historyczno – Muzealna
W okresie sprawozdawczym Placówkę Historyczno – Muzealną odwiedziło:
Turyści ogółem:
11 072
W tym: dzieci i młodzież
2 758
Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną:
- indywidualnie
9 918
- w wycieczkach
1 154
Ilość wycieczek

71

Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną wg narodowości:
26

Polacy:
7 859
Turyści zagraniczni
3 213
Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno – Muzealną:
- bezpłatnie
10 084
- za odpłatnością
988
Zbiory Placówki Historyczno – Muzealnej:
Stan na koniec roku 2018:
Przybyło:
1. z zakupu:
2. z darów:

ilość 1530 na kwotę 23 753,53

Stan na koniec 2019:
Depozyty
Ilość:
164

ilość 1540 na kwotę 24 753,53

ilość 10
ilość 0

na kwotę 1 000,00
na kwotę 0,00

Wystawa stała: „Z dziejów miasta”
Wystawy czasowe:
1. Wystawy konkursowe XXI Lwóweckiego Lata Agatowego, do VI 2019 r.:
Andrzejewski Paweł, „Siła wyobraźni” Polski jaspis krajobrazowy
Bobrowski Andrzej, Agaty z różnych stron świata
Kułakowski Bartłomiej, Minerały Górnego Śląska
Łużny Piotr, Agaty z Płóczek Górnych
Machnikowska Anna, Bursztynowy sen/ Amber Dream
Poloński Krzysztof, Agatowe fantazje Krzysztofa Polońskiego “Na początku był agat”
Ireneusz Niemczyk, Kwarce z Dolnego Śląska
2. Wystawa Tak Powstawała Niepodległa, do III 2019 r.
3. Wystawa prac plastycznych uczestników II Międzyszkolnej Giełdy Plastycznych Talentów
z SP nr 2 w Lwówku Śląskim – II 2019 r.
4. Wystawa „Czas Niezłomnych. Polskie Podziemie Niepodległościowe 1944 – 1956”
- III 2019 r.
5. Wystawa „Zbrodnia Katyńska” – IV – V 2019 r.
6. Wystawa prac plastycznych dzieci koreańskich z SP nr 3 w Lwówku Śląskim – V 2019 r.
7. Wystawa fotografii Marzeny Zawal „Za… i przed kamerą” VI 2019 r.
8. Wystawa prac Daniela Olearczyka „Z pasji” – VI – VII 2019 r.
9. Wystawy konkursowe XXII Lwóweckiego Lata Agatowego, od 12.07.2019 r.
10. Wystawa „Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji. Mord na pacjentach śląskich
zakładów leczniczych w latach 1940–1945” - 29.08 – 28.09.2019
Konferencje, spotkania
• 07 maja – Odczyt Doris Baumert „800 lat Lwówka Śląskiego – notatki i ciekawostki
historyczne”
• 18 maja „Noc Muzeów” – prelekcje:
- Sławomir Osiecki: Historia rodziny Rohrbeck i tajemnica śmierci Dorothei
- Przemysław Popławski: Krwawa płakowicka tajemnica sprzed lat – zabójstwo
młynarza Knappego
• 13 czerwca – pokaz filmu „Dolina Pałaców i Ogrodów” (we współpracy OKiS
we Wrocławiu)

27

•

29 sierpnia – prelekcje przy otwarciu wystawy „Zapomniane ofiary nazistowskiej
eutanazji. Mord na pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940–1945”:
- dr Boris Böhm, Projekt „Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji”. Mord na
pacjentach śląskich zakładów leczniczych w latach 1940-1945.
- Hagen Markwardt., Trudna pamięć o nazistowskich morderstwach na chorych.
• 27 września – prelekcja Magdaleny Szafkowskiej (Muzeum Narodowe we
Wrocławiu) „Od gotyku do modernizmu. Fenomen architektury lwóweckiego
ratusza”
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Zajęcia edukacyjne
Zajęcia historyczno - regionalne dla grup szkolnych i przedszkolnych z gminy Lwówek
Śląski.

Digitalizacja zbiorów
Tworzenie szczegółowych opisów w programie dLibra dygitalizowanych materiałów
znajdujących się w zbiorach Placówki Historyczno – Muzealnej i umieszczanych
w „Lwóweckiej Bibliotece Cyfrowej” tworzonej w ramach projektu „Cyfrowy Dolny Śląsk”.
Sprzedaż towarów
Sprzedaż na kwotę ogółem:
Sprzedaż biletów
Ogółem
W tym: ulgowych
Normalnych

8341,50 zł
830 szt. na kwotę
158 szt. na kwotę

2445,00 zł
1660,00 zł
785,00 zł

Punkt Informacji Turystycznej
W 2019 r. liczba odwiedzin turystów w Punkcie Informacji Turystycznej ogółem
wynosiła 4378 osób. W tym dzieci i młodzieży było 570 osób.
Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej wg narodowości:
Polacy:
3968
Turyści zagraniczni
410
Forma udzielonych informacji:
Osobiście
Telefonicznie
Drogą elektroniczną (mailową)

4085
136
157

Stanowiska komputerowe

56

Sprzedaż towarów
Sprzedaż na kwotę ogółem:

9221,20 zł
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